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Polityki prywatności Imponar
Szanowni Państwo,
Od dnia 25.05.2018 na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych, dlatego firma Imponar Sp.j. zaktualizowała swoją Politykę prywatności.

1. Imponar Sp.j. przetwarza następujące dane:
a) dane kontaktowe, typu imię i nazwisko, tel, e-mail, itp.
b) dane wymagane do identyfikacji niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży, wykonania
usługi i/lub serwisu, wystawienia faktury, itd.
c) dane niezbędne do świadczenia usługi online B2B Multishop.
2. Państwa dane są nam niezbędne do:
a) realizacji naszych działań związanych z profilem i misją firmy (sprzedaż maszyn, narzędzi,
urządzeń i wyposażenia dla przemysłu),
b) w celu zawarcia i wykonania umowy (z Imponar Spj. i/lub na rzecz innego upoważnionego
przez strony podmiotu, np. spedycja, firma leasingowa, itp.),
c) w celach informacyjno-marketingowych (nowości, targi, pokazy, testy, ankiety,
promocje),
d) obowiązku prawnego, np. wystawienie faktury, dowodu dostawy, itd.
3. Administratorem podanych przez Państwo danych osobowych jest Imponar Włodzimierz
Kaźmierski, Piotr Dubel Spółka jawna, tel. +48 44 68-21-444, imponar@imponar.pl
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Imponar Sp.j. w oparciu o różne podstawy
prawne i w różnych celach:
a) dane pozyskane bezpośrednio od Państwa (wizytówka, kontakt bezpośredni, spotkanie na
targach, pokazach, przesłane zapytanie, itp.),
b) dane pobrane ze źródeł dostępnych publicznie (firmowa strona internetowa, Krajowy
Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, itp.),
c) od podmiotu trzeciego (partnera/dostawcy/producenta/kooperanta, itp.), który udostępnił
Państwa dane, na podstawie Państwa zgody (przesłane zapytanie, prośba o rozwiązanie
problemu, obsługa gwarancyjna, serwis, itd.).
5. Okres przechowywania danych:
a) typu zapytanie o wyrób/usługę – przez okres max. 3 lat od ostatniego kontaktu,
b) niezbędnych do wykonania umowy – do czasu ustania współpracy lub wycofania zgody,
ale w przypadku danych przetwarzanych do celów podatkowych i rachunkowych – do
czasu określonego przez obowiązujące przepisy prawne oraz czasu odpowiadającego np.
okresowi przedawnienia roszczeń,
c) dane kandydatów do pracy – zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą w procesie
rekrutacyjnym.
6. Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jednak w
przypadku odmowy dostępu do danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa
zapytanie, wysłać oferty czy zrealizować usługę. Podanie przez Państwa danych może być
warunkiem koniecznym do zawarcia umowy czy wykonania usługi. Jeżeli wyrażą Państwo
zgodę, przekażemy Państwa dane naszym wskazanym partnerom (producentom,
dostawcom), aby mogli wykorzystać je do przygotowania oferty (np. maszyna, usługa
filtracji, projekt narzędzia specjalnego, itp.).
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7. W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie poprzez kontakt z naszym administratorem (p.1) oczywiście za wyjątkiem,
kiedy obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
8. Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy Imponar Sp.j. (doradcy technicznohandlowi, serwisanci, administracja, księgowość), którzy w celu wykonania swoich
obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.
9. Nad bezpieczeństwem naszej bazy danych, serwerem firmowym, wewnętrznym programem
CRM oraz zabezpieczeniem całego systemu IT wglądem osób trzecich, wirusami czy innym
dostępem wszelkich osób z zewnątrz czuwa firma Wszelaki Software (www.wszelaki.pl) na
podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych.

Zarząd Imponar Sp.j.
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